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Doel: ter kennisname/ter informatie 
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Aanleiding 

Hierbij ontvangt u de eerste e-mailnieuwsbrief Veiligheid.  

 

Informatie 

In de e-mailnieuwsbrief Veiligheid houden wij u periodiek op de hoogte van activiteiten, ontwikkelingen 

en resultaten rond het thema veiligheid. Wij gaan er vanuit dat u de e-mailnieuwsbrief vier keer per 

jaar zult ontvangen.  

 

De nieuwsbrief wordt ook geplaatst op www.nietwegkijken.nl en is openbaar. Inwoners van onze 

gemeente en andere geïnteresseerden kunnen zich gratis abonneren en ontvangen dan dezelfde 

informatie als u. 

 

Mocht u feedback hebben op de nieuwsbrief, dan houden wij ons daarvoor natuurlijk aanbevolen! 

http://www.nietwegkijken.nl/


Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk deze nieuwsbrief dan online. 
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HEUSDENS INTERVENTIETEAM 

2017 startte het Heusdens Interventieteam (HIT);  een klein 

multidisciplinair kernteam bestaande uit Politie, Baanbrekers, 

Woonveste en de gemeente. En afhankelijk van de actie kunnen 

nog andere partners aansluiten zoals bijvoorbeeld Enexis als het 

vermoeden bestaat van energiefraude. Lees verder. 

 

 
 

 

 

 

PRAAT MEE OVER VEILIGHEID  
Inwonerspanel/Inwonersavond veiligheid en ondermijning 

Is de Heusdense aanpak van ondermijning en criminaliteit 

bekend? Is bekend hoe je criminaliteit herkend en zijn inwoners 

bereid criminele activiteiten te melden? Deze vragen zijn eind 

vorig jaar gesteld aan het inwonerspanel. Met 514 leden geeft het 

panel een goede afspiegeling van de mening van inwoners in 

Heusden. Lees verder. 

 

  

 

 

 

 

 

https://us8.campaign-archive.com/?e=&u=c6445441e5a92f3c656299514&id=cf56541ea4
https://www.heusden.nl/nietwegkijken/Raadsinformatiebrief_1/RIB_Heusden_Interventieteam
https://www.heusden.nl/nietwegkijken/Raadsinformatiebrief_1/Inwonerspanel_avond_over_ondermijning_en_veiligheid


 

POLITIEBUREAU HEUSDEN 

Op 1 januari 2013 trad de Politiewet 2012 in werking. De 26 

politiekorpsen (25 regiokorpsen en de KLPD) zijn opgegaan in 

één nationaal politiekorps, met een hoofdkantoor in Den Haag en 

tien regionale eenheden onder een eenhoofdige leiding. Dit 

vermindert bureaucratie en 'bestuurlijke drukte' en leidt tot 

effectievere opsporing. Lees verder. 

 

 

 

 

 

 

BRANDWEERKAZERNES HEUSDEN 

De brandweerzorg in Nederland is ondergebracht bij de 26 

Veiligheidregio’s in Nederland. De gemeente Heusden valt binnen 

de veiligheidsregio Brabant-Noord (VR). Die maakt gebruik van de 

drie kazernes in Heusden. Lees verder. 

 

 
 

 

 

 

JAARWISSELING 

De Jaarwisseling is relatief rustig verlopen. Een tweetal gemelde 

incidenten; een vechtpartij en vernieling door dronken personen 

in de Hoogstraat in Vlijmen en een aanhouding van een inbreker 

in Haarsteeg. Verder werd er weer behoorlijk wat schade 

aangericht aan verkeersborden en afvalbakken e.d. De totale 

schade (inclusief herstel/vervanging) bedroeg ongeveer €15.000,-. 

 

 
 

 

 

 

SLUITINGEN 

In 2019 hebben we tot nu toe in vijf woningen hoeveelheden 

drugs (soft/hard) aangetroffen. Dat was de reden om deze 

woningen voor een periode van drie maanden te sluiten. Voor 

woningen van wooncorporatie Woonveste wordt maatwerk 

toegepast. Deze woningen worden voor één maand gesloten mits 

het huurcontract is ontbonden. Dit om de druk op de sociale 

verhuurmarkt niet te vergroten. Recent is in twee opslagunits in 

Vlijmen door de politie en gemeente nog een grote hoeveelheid 

materialen aangetroffen waarmee hennepkwekerijen opgezet 

kunnen worden. In de eerste unit werd daarnaast ook een grote 

hoeveelheid gedroogde henneptoppen en een kan met mogelijke 

synthetische drugs gevonden. Deze units zijn per direct door de 

burgemeester gesloten 

 

 

 

 

 

https://www.heusden.nl/nietwegkijken/Raadsinformatiebrief_1/Politiebureau_Heusden
https://www.heusden.nl/nietwegkijken/Raadsinformatiebrief_1/Brandweerkazernes_Heusden


 

RIEC CASUS 

Een multidisciplinaire inzet van diensten zoals politie, 

belastingdienst, douane, omgevingsdienst, sociale recherche, 

UWV, Enexis en gemeente deed begin dit jaar een controle bij een 

autobedrijf in Nieuwkuijk. Dit onderzoek werd verricht onder 

toezicht van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum in 

Oosterhout. Hier worden ondermijningscasussen ingebracht en 

behandeld. Tijdens de controle werden diverse strafrechtelijke en 

bestuursrechtelijke overtredingen geconstateerd. 

 

 
 

 

 

 

TERUGKEER EX-GEDETINEERDEN 

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor ex-

gedetineerden. Een eerste beoordeling van iemand die terugkeert 

in de maatschappij wordt gedaan door Bureau Nazorg van de 

gemeente Tilburg.  Daar wordt samen met de, op dat moment nog 

gedetineerde, onderzocht op welke wijze dit het beste zou kunnen 

plaatsvinden en wat daarvoor nodig is.  Lees verder. 

 

 
 

 

 

 

AANJAGER ZORG EN VEILIGHEID 

Per 1 januari 2019 is Ilse van Mierlo gestart als aanjager Zorg en 

Veiligheid. Lees verder.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

 

 

 

 

contact   aanmelden / afmelden 

    

 

 

https://www.heusden.nl/nietwegkijken/Raadsinformatiebrief_1/Terugkeer_ex_gedetineerden
https://www.heusden.nl/nietwegkijken/Raadsinformatiebrief_1/Aanjager_Zorg_en_Veiligheid
mailto:info@heusden.nl
mailto:info@heusden.nl
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https://twitter.com/gemheusden
https://www.facebook.com/gemheusden

